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Taxonomi
Artsnavn (latinsk
navn):

Studeriotes longiramosa

Populærnavn
(dansk navn):

Christmas tree coral

Familie (latin):

Viguieriotidae

Type:
Opdager
(beskrevet af):
Førstegangs
opdræt i DK:
Levested
Verdensdel:

Det Indiske ocean

Biotop
(beskrivelse af
regionen):

Mudderbund, sandbund, grusbund med god cirkulation.

Udseende
Størrelse:

15-30 cm

Form:

Ligner en kartoffel når den er lukket, men et juletræ når den er åbnet op.

Farve:

Brun - lys ses oftest i handlen, men findes også i sort.

Kønsforskel:
Varianter:
Behov
Dekorationer:
Adfærd:
Social:
Foder:

Plankton samt andre typer foder til filterfeeders

Vandet
Akvariestørrelse:

80

Niveau:

bundzonen

Vandcirkulation:

Kræver god vandcirkulation

Min. pH:

8.1

Max. pH:

8.4

Min. dH:
Max. dH:

Min Temperatur:
Max Temperatur:
Belysning:

Kræver ikke lys

Formering
Ynglebiologi:

Der er aldrig rapporteret tilfælde.

Drægtighed:
Leg:
Øvrigt omkring
opdræt og yngel:
Øvrige oplysninger
Generel
beskrivelse

Kun for eksperter, da den skal fodres kraftigt for at trives - typisk vil man
have den i et "artsakvarium". Skal leve på sand-/ grusbund, da den ellers
vil gå til. Den kan altså ikke leve på levende sten eller lign. Arten har
ingen zooxantheller, og kræver derfor ikke lys. Den vil trives bedst i den
mørke ende(blå belysning) af akvariet. Den skal have god cirkulation, før
den åbner sig(normalt kun i skumringen), så man kan fodre den, hvilket er
essentielt for dens trivsel. Generelt en hårdfør koral, hvis man dog sørger
for at fodre den.
I naturen vokser de i grumset vand hvor der er masser af foder - dette bør
man forsøge at efterligne, ved at fodre flere gange om dagen fx. ved at
"drypfodre" med plankton.
Beskrives generelt som nemmere end fx Dendronephthya sp., men det er
på dette niveau af sværhed - altså kun for de erfarne.
Har før heddet Sphaerella krempfi.
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